قرارات مجلس الكلية رقم ( )5665
بتاريخ 8652 /5/55م
 -1عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية عمى تشكيل لجان المراجعة الداخمية والخارجية
لمبرامج الدراسية التى يقدميا القسم لمعام الجامعى 7118/7117م وىى كالتالى:

 -7برنامج االلكترونيات واالتصاالت

 -3برنامج القوى واالالت

 -1برنامج الحاسبات والنظم
القرار :وافق المجلس
 -7عرض عمى المجمس توصية مجمس قسم ىندسة التعدين والفمزات بتعيين السيد د /.السيد عبد الراضى عرابى

عبداهلل – المدرس بالقسم فى وظيفة أستاذ مساعد فى ىندسة التعدين والفمزات "تخصص ىندسة الفمزات المائية"

ٍ
ممتزم فى عممو ومسمكو ومحسناً أدائو.
حيث إنو
القرار :يوصى المجلس بالتعيين.
 -3عرض عمى المجمس توصية مجمس قسم اليندسة المدنية عمى منح السيد د /.محمود عنيب عثمان عنيب –
ٍ
ممتزم فى عممو
المدرس بالقسم المقب العممى إلى درجة أستاذ مساعد بالقسم "ىندسة الطرق والمرور" حيث إنو

ومسمكو ومحسناً أدائو.
القرار :يوصى المجلس بالتعيين.
 -4عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة المعمارية عمى الطمب المقدم من السيد أ.د /.نوبى محمد حسن

عميد كمية اليندسة بشأن تأسيس وحدة لمدراسات التخطيطية والمعمارية بالقسم.
القرار :وافق المجلس على تشكيل لجنة إلعداد مقترح ابتدائى لتأسيس وحدة للدراسات التخطيطية والمعمارية
بالكلية من السادة:
رئيسا
 - 5أ.د /.عصام الدين محمد على
عضوا
 -8أ.د /.رئيس قسم الهندسة المدنية
عضوا
 - -3أ.د /.رئيس قسم الهندسة الكهربائية
عضوا
 -4أ.د /.رئيس قسم الهندسة الميكانيكية
عضوا
 -5أ.د /.رئيس قسم هندسة التعدين والفلزات
عضوا
 -6أ.د /.رئيس قسم الهندسة المعمارية
 -5عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية عمى قبول اإلىداء المقدم من السيد د /.محمد عاطف
السيد عبد العال – األستاذ المساعد بالقسم وىو عبارة عن "المكونات اإللكترونية" الميداه من جامعة شنغياى

بالصين لمقسم.
القرار :وافق المجلس.
 -6عرض عمى المجمس موافقة لجنة مكتبات الكمية عمى قبول اإلىداء المقدم من السيد أ.د /.محمد كامل الشربينى
األستاذ المتفرغ بقسم اليندسة الكيربائية وىو عبارة عن:



عدد ( )1مجمد خاص بمؤتمر الشرق األوسط لنظم القوى الكيربائية لمكتبة قسم اليندسة الكيربائية.
''Nineteenth Middle East Power Systems Conference'' (Mepcon)2017



عدد ( )7مجمد لممؤتمر العربى الدولى لتكنولوجيا المعمومات.

''''International Arab Conference on Information Technology
'')''20-23december 2003 Alexandria Egypt (Volume 1-2



وايضاً إىداء مقدم من السيد أ.د /.فتح اهلل محمد األمين – األستاذ بقسم مدنى وىو عبارة عن عدد ( )7نسخة

من كتاب  Steel Design For Civil Engineersلمكتبة قسم اليندسة المعمارية.
القرار  :وافق المجلس.

 -7عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة المعمارية عمى اإلىداء المقدم من السيدة أ.د /.سحر سدودى
وىو عبارة عن عدد من أجيزة قياس درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح ودرجة حرارة السطح – لمعمل

الدراسات العميا بقسم اليندسة المعمارية.
القرار  :وافق المجلس.
 -8عرض عمى المجمس مقترح تشكيل إدارة وحدة الخريجين بالكمية.

الوظيفة

أعضاء الوحدة

م
1

د /.عمرو ممدوح عمى يوسف

7

د /.محمود محمد عثمان

منسق قسم اليندسة الميكانيكية

3

د /.أحمد مصطفى فرغمى

منسق قسم اليندسة المدنية

4

د /.محمد مدحت توفيق

منسق قسم اليندسة الكيربائية

5

د /.رجب السيد ربيعى

منسق قسم ىندسة التعدين والفمزات

6

د /.أحمد عبد المنطمب محمد عمى

منسق قسم اليندسة المعمارية

مدي ارً لموحدة

القرار  :وافق المجلس.
 -9عرض عمى المجمس تعديل تشكيل مجمس إدارة مركز تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادى عمى النحو التالى:
1

السيد أ.د /.نوبى محمد حسن عبد الرحيم

عميد الكمية

3

السيد أ.د /.محمد أبو القاسم محمد

أستاذ ىندسة المناجم بقسم ىندسة التعدين والفمزات

7

السيد أ.د /.محمود محمد منصور فرج

رئيس قسم ىندسة التعدين والفمزات

رئيساً

نائباً لمرئيس
عضواً

4

السيد أ.د /.جالل عبد العظيم إبراىيم

أستاذ تجييز الخامات بقسم ىندسة التعدين والفمزات

عضواً

6

السيد أ.د /.محمود محمد أحمد

أستاذ تجييز الخامات بقسم ىندسة التعدين والفمزات

عضواً

5
7

السيد أ.د /.أحمد محمد إبراىيم رزق

السيد أ.د /.أحمد محمد النزىى

عضواً

أستاذ تجييز الخامات بقسم ىندسة التعدين والفمزات
أمين مجمس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العممى

عضواً

المستشار الجيولوجى بييئة الثروة المعدنية

عضواً

8

السيد أ.د /.ناجى عمى عبد الخالق

7

السيد أ.د /.محمود محمد منصور فرج

رئيس قسم ىندسة التعدين والفمزات

4

السيد أ.د /.جالل عبد العظيم إبراىيم

أستاذ تجييز الخامات بقسم ىندسة التعدين والفمزات

عضواً

6

السيد أ.د /.محمود محمد أحمد

أستاذ تجييز الخامات بقسم ىندسة التعدين والفمزات

عضواً

السيد أ.د /.حسن بخيت عبد الرحمن
9
التعديل السابق:
السيد أ.د /.جمال أبوزيد عبد الرحيم
1
3
5

السيد أ.د /.محمد أبو القاسم محمد

السيد أ.د /.أحمد محمد إبراىيم رزق

7

السيد أ.د /.أحمد محمد النزىى

9

السيد أ.د /.حسن بخيت عبد الرحمن

8

السيد أ.د /.ناجى عمى عبد الخالق

عضواً

أستاذ تجييز الخامات بمركز بحوث وتطوير الفمزات

القائم بعمل عميد الكمية
أستاذ ىندسة المناجم بقسم ىندسة التعدين والفمزات

رئيساً
نائباً لمرئيس

أستاذ تجييز الخامات بقسم ىندسة التعدين والفمزات

عضواً
عضواً

أمين مجمس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العممى

عضواً

المستشار الجيولوجى بييئة الثروة المعدنية

عضواً

أستاذ تجييز الخامات بمركز بحوث وتطوير الفمزات

عضواً

القرار  :وافق المجلس.
 -11عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم ىندسة التعدين والفمزات ولجنة الدراسات العميا عمى اإلعالن عن

الدبمومات لمعام الجامعى 7118/7117م خالل الفصل الدراسي الثانى بنظام الئحة الساعات المعتمدة وبيانيا

كالتالى -1 :دبمومة الفمزات والمواد اليندسية
 -3دبمومة المساحة اليندسية

 -7دبمومة ىندسة حفر األبار والتنقيب عن الخامات.
 -4دبمومة تجييز الخامات.

القرار:وافق المجلس
 -11عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الميكانيكية ولجنة الدراسات العميا عمى اإلعالن عن الدبمومات
لمعام الجامعى 7118/7117م خالل الفصل الدراسي الثانى بنظام الئحة الساعات المعتمدة وبيانيا كالتالى:
 -1دبمومة محطات القوى.

 -7دبمومة ىندسة الميكاترونيات

القرار:وافق المجلس
 -17عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة المدنية ولجنة الدراسات العميا عمى اإلعالن عن الدبمومات
لمعام الجامعى 7118/7117م خالل الفصل الدراسي الثانى بنظام الئحة الساعات المعتمدة وبيانيا كالتالى:
 -1دبموم اليندسة االنشائية.

 -7دبموم النقل والمرور.

 -3دبموم الرى والييدروليكا.

القرار :وافق المجلس
 -13عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الميكانيكية ولجنة العالقات الثقافية عمى حضور السيد د/.
أحمد سعد عمي  -المدرس بالقسم – المؤتمر الدولى ليندسة الكمبيوتر الثالث عشر حيث أن لسيادتو بحث مقبول

في المؤتمر والذي عقد في الفترة من 7117/17/78-77م بالقاىرة عمى أن تتحمل الجامعة نفقات السفر.
القرار :وافق المجلس
 -11عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية ولجنة العالقات الثقافية عمى حضور السيد أ.د/.
مؤمن طو حنفى – األستاذ بالقسم المؤتمر"الدولى لال تجاىات الحديثة فى ىندسة الحاسبات" والذى سيعقد فى

الفترة من 7118/7/71-19م بمدينة أسوان حيث أن لسيادتو بحث مقبول بالمؤتمر عمى أن تتحمل الجامعة

نفقات السفر
القرار :وافق المجلس
 -17عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية ولجنة العالقات الثقافية عمى حضور السيد د/
أسامة محمد حراز -المدرس بالقسم المؤتمر "الدولى الثانى لمعموم متعددة التخصصات" والذى سيعقد فى الفترة من
78

7118/1/31-م بمنتجع كاريبيان سوما باي بالبحر األحمر بالغردقة حيث أن لسيادتو بحث مقبول

بالمؤتمر عمى أن تتحمل الجامعة نفقات السفر.
القر ار :وافق المجلس
 -13عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة المعمارية ولجنة العالقات الثقافية عمى حضور السيد أ.د/.
كامل عبد الناصر أحمد – األستاذ بالقسم المؤتمر الدولي التاسع لمتنمية والبيئة في الوطن العربي المنعقد في
رحاب جامعة أسيوط فى الفترة من 7118/3/77-75م عمى أن تتحمل الجامعة نفقات السفر.

 -14عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الميكانيكية عمى حضور السيد أ.د /.أحمد حمزة حسينى عمى
مؤتمر منارات األمل لمسعى ألينشتاين بأفريقيا ومنطقة حوض البحر المتوسط والذى سينعقد بمدينة مراكش

بالمغرب فى المدة من7118/4/ 6-4م حيث أن لسيادتو بحث مقبول فى المؤتمر.
القرار :وافق المجلس
 -15عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية ولجنة العالقات الثقافية عمى الطمب المقدم من
ال سيد أ.د /محمد كامل الشربينى السيد أ.د /.مازن محمد شفيق عبد السالم بشأن تأجيل إستضافة "المؤتمر

الدولى العشرون لنظم القوى الكيربائية  MEPCON20لعام 7119م بدالً من 7118م من -18

7119/17/71م لحين الحصول عمى الموافقات الالزمة إلنعقاد المؤتمر.
القرار :وافق المجلس

 -16عرض عمى المجمس إحاطة لجنة شئون التعميم والطالب عمماً بخطاب السيد أ.د /.رئيس مجمس قسم الفيزياء
– كمية العموم بشأن تدريس مقرر الفيزياء لطالب الفرقة اإلعدادية بالمغة العربية أو المغة اإلنجميزية عمى أن يتم

ذلك بدءاً من الفصل الدراسي القادم .وتوصى المجنة بتدريس المقرر بالمغة العربية عمى أن يتم ذلك بداية من

العام القادم إن شاء اهلل 7119/7118م.
القرار:وافق المجلس على قرار لجنة شئون التعليم والطالب.
-17عرض عمى المجمس م وافقة لجنة شئون التعميم والطالب عمى مذكرة إدارة شئون الطالب بشأن أعداد الطالب
المقترح قبوليا بالكمية لمعام الجامعي 7119/7118م وىى:





ثانوية عامة عممي ( رياضة )

ثانوية معادلة عربية وأجنبية

دبمومات فنية

 1111طالب وطالبة

 111طالب وطالبة

 111طالب وطالبة

القرار:وافق المجلس على أن يكون أعداد طالب الثانوية العامة إلى (  )5666طالب وطالبة.
 -18عرض عمى المجمس مناقشة مقترح السيد أ.د /.جالل عبد العظيم بفتح باب التممذة الصناعية بورش كمية
اليندسة لسد العجز في العمالة.

القرار :توصى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التنسيق مع أ.د /.عادل عبده مدير مشروع المجمع التعميمي
التكنولوجي بأسيوط التابع لصندوق تطوير التعميم بمجمس الوزراء لالستفادة من خبرة سيادتو ومناقشة المقترح

المقدم.
القرار :أحيط المجلس علما.
 -17عرض عمى المجمس مناقشة ندوة تحت عنوان "الطاقة الجديدة والمتجددة  111بين الواقع والمأمول " المؤجمة.

القرار :الموافقة عمى عقد الندوة يوم اإلثنين الموافق 7118/3/76م الساعة العاشرة صباحاً بمركز تطوير التعميم

اليندسى.
القرار :أحيط المجلس علما.

